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“O Serta atualmente não é mais uma Ong ou Oscip, e sim, 

um espírito, um patrimônio espiritual, ético, pedagógico, 

técnico. Quem quiser utilizar este patrimônio, pode fazer por 

inteiro, que quanto mais usado, mais se ampliará, diferente 

de um patrimônio financeiro ou econômico, que quanto mais 

dividido se dilui. Assim, o agricultor que quiser levar o Serta 

para sua família e propriedade, pode fazer, a professora que 

quiser levar para sua escola pode fazer, o gestor que quiser 

levar para sua atuação política pode fazer, o cidadão que 

quiser levar para o seu cotidiano pode fazer, e quanto mais 

usar, maior ele se tornará.” 

Abdalaziz de Moura  

 

 

FONTE: TRIP, premiação Trip Transformadores 2017. Auditório do Parque Ibirapuera, 
dia 23 de novembro, Abdalaziz de Moura recebendo o prêmio com o Presidente 
Germano Barros e a Vice Valdiane Soares e Helder Moura. 
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E-mail de contato serta@serta.com.br  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Serta, atividade dinâmica dos estudantes, 2017 

 

Este é o terceiro relatório do atual convênio, que o Serta mantém com o Governo do 

Estado de Pernambuco. Corresponde às atividades realizadas com os recursos da 

terceira parcela do convênio, no período de abril a outubro de 2017. Consta de duas 

partes e anexos. Na primeira constam informações correspondentes às metas do 

convênio, na segunda, informações complementares que ajudam na compreensão 

do contexto, que são resultados e efeitos diretos da realização das metas. Os 

registros deste relatório não são somente para prestação de contas aos 

financiadores e parceiros. São também para que os próprios gestores do Serta e 

educadores do curso possam se apropriar melhor dos resultados, frutos do trabalho, 

sirvam como instrumento de reflexão e aprofundamento da ação pedagógica. 

 

Primeira parte: 

 

1.  O que vem sendo a experiência do Curso Técnico com a totalidade dos 600 

estudantes; 

http://www.serta.org.br/
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2.  A conclusão das cinco primeiras turmas: três em Glória do Goitá (outubro) e 

duas em Ibimirim (dezembro); 

3.  A consolidação das atividades práticas e sua integração com as aulas durante 

as semanas de imersão; 

4.  Tempo Comunidade; 

5.  A realização das semanas Tecnológicas de Convivência com o Semiárido.  

6.  Consolidação dos Sistemas Agroflorestais 

7.  Criação de Espaços de Comercialização 

8.  Produção de Novos Materiais Técnico-didáticos 

 

Segunda parte:  

 

1.  Experiência do Curso de Agroecologia inspirando a Secretaria de Educação 

da Bahia na implantação de Cursos Técnicos por Alternância; 

2.  As articulações com o Governo do Estado, tendo em vista a sustentabilidade 

política e econômica do Curso Técnico; 

3.  A renovação do Curso em Glória do Goitá por mais um quinquênio; 

4.  Premiação da Revista Trip ao Educador Abdalaziz de Moura, Coordenador do 

Curso Técnico e a participação do Serta no Programa “Como Será?”. 

 

Concluindo o relatório, há uma reflexão sobre as perspectivas futuras da instituição 

e do curso e um conjunto de anexos, dentre eles os registros fotográficos. 

 

PRIMEIRA PARTE: 

1. O QUE VEM SENDO A EXPERIÊNCIA DO CURSO TÉCNICO COM A 

TOTALIDADE DOS 600  

Foi um desafio, acolher no mesmo período, 600 estudantes nas duas Unidades de 

Ensino. Duzentos que já estudavam e mais 400 que chegaram, proporcionou muitos 

aprendizados, inovações, descobertas e reconstrução pedagógica. Deixou a lição de 

que o aumento da quantidade não pode ser justificativa para diminuir a qualidade. O 

Serta foi desafiado a encontrar formas com os educandos para que, a partir dos 

princípios que acredita, mantivesse a qualidade do serviço, recriando didáticas, 

http://www.serta.org.br/
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dinâmicas, metodologias. A tabela abaixo com as fotos ilustra com mais detalhes 

esta situação.  

 

Maior protagonismo dos 

estudantes na participação do 

curso: “Educar com e não para os 

educandos”. Os educandos 

entenderam o desafio e contribuíram 

mais nas práticas, no tempo 

comunidade, na imersão, 

desenvolvendo monitorias de 

estágios, oficinas e ações nas 

propriedades e comunidades. 

 

 

Foto: Estudantes preparando biscoitos na cozinha 
industrial 

Formas novas e inovadoras de 

desenvolver o Tempo 

Comunidade.  

Foram criados “Núcleos mutirão” de 

educandos que se organizaram para 

desenvolver atividades nas 

propriedades, para fazerem 

intercâmbio, conhecerem as famílias 

uns dos outros. 

 

 

Foto: Mutirão no município de São Benedito do 
Sul/PE 

Mais difusão de tecnologias nas 

famílias e comunidades através 

de mutirão.  

As ações dos estudantes estão 

tendo mais impacto nas 

comunidades, nos municípios, pela 

visibilidade dos mutirões, das 

pesquisas e mobilizações. 

 

 

Foto: Construção de um biodigestor em 
Palmares/PE 
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Mais práticas pedagógicas 

durante o tempo de imersão, 

inspirando as atividades nas 

propriedades.  

Deve-se salientar que este ano na 

Unidade de Glória do Goitá houve 

um bom inverno, que há cinco anos 

não havia e pode-se ver resultados 

rápidos da participação dos 

estudantes nas práticas. 

 

 

Foto: Manejo no SAF do Serta  

 

2.  A CONCLUSÃO DAS CINCO PRIMEIRAS TURMAS: TRÊS EM GLÓRIA DO 

GOITÁ  E DUAS EM IBIMIRIM 

 

Na Semana de Conclusão das 03 turmas na unidade de Ensino de Glória do Goitá e 

02 turmas na unidade de Ibimirim, o Serta fez uma avaliação final do curso, cujas 

perguntas queriam saber, fundamentalmente, três coisas: 

 

1.  O que as pessoas passaram a acreditar a partir do curso, ou a dar mais 

importância do que dava antes? (Valores, princípios, concepções). 

 

2.  Que ações, transformações e mudanças conseguiram fazer a partir do curso 

em suas vidas pessoais, nas famílias, nas comunidades, propriedades e 

demais espaços de vida que convivem?  

 

3.  Quais relações novas foram construídas a partir do curso: com você mesmo, 

com as pessoas de sua convivência, com as comunidades locais, com as 

instituições e a natureza? 

 

Mesmo sendo questões de ordem subjetiva, a resposta a estas perguntas revelam o 

quanto o curso Técnico em  Agroecologia, da forma como é executado, marca as 

pessoas e constrói valores que passam a determinar a vida das pessoas. Valores 

http://www.serta.org.br/
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esses que passam a ter consequências na forma de viver, de se relacionar e de se 

engajar para as mudanças que a história cobra de cada um.  

 

A colação de grau em ambas as Unidades ocorreram na dinâmica pela qual 

formandos, familiares, lideranças e autoridades revezam suas falas, expressando 

seus sentimentos, experiências de vida e transformações provocadas pelo curso. Na 

Unidade de Glória do Goitá, houve a presença de uma equipe do Programa “Como 

Será” da TV Globo, com Sandra Anneberg. Reportagem sobre o Serta será 

apresentada numa série especial no sábado, dia 30 de dezembro, intitulada “Heróis 

possíveis de causas impossíveis”.  

 

 

Foto: Conclusão do Curso Técnico em Agroecologia, Unidade de Ensino de Ibimirim, 
2017 
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. 

Na Unidade de Ibimirim houve um destaque especial, pois entre os formandos, nove 

são índios e índias da etnia Kambiawá, do município de Inajá. A chegada destes 

estudantes estimulou outras etnias: Xucuru de Pesqueira, Pankará de Carnaubeira 

da Penha, Pipipam, de Floresta, Pankararu de Tacaratu, Fulniô de Aguas Belas, e 

mais três etnias do município de Pariconha do Estado de Alagoas, ampliando para 

nove as etnias indígenas participantes das atuais turmas na Unidade de Ibimirim. 

3.  A CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS E SUA INTEGRAÇÃO 

COM AS AULAS DURANTE AS SEMANAS DE IMERSÃO 

 

Dentro das oportunidades geradas durante este semestre que merece destaque está 

à realização de atividades práticas de campo integrando o ensino e a aprendizagem, 

dando ênfase a produção em escala comercial. A inovação não está nas práticas em 

si mesma, pois estas, o Serta sempre realizou no curso. Mas no espaço, no tempo 

e na importância que passaram a ter. Enquanto há turmas na sala de aula, sempre 

há turma em campo que se revezam.  O foco não é unicamente as técnicas e as 

Foto: Conclusão do curso Técnico em agroecologia, Unidade de Ensino de Glória do 
Goitá, 2017. 
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tecnologias, mas a unidade de todas as atividades produtivas como um todo da 

propriedade. 

 

 
        Foto: Manejo no viveiro de mudas. 
 

Os estudantes passaram a dedicar mais tempo aprendendo com mais facilidade o 

desenvolvimento da gerencia da propriedade como um todo e dos conhecimentos 

necessários para que estas aprendizagens possam acontecer. Esta forma técnica 

pedagógica de fazer facilitou a transposição da experiência para fazer na família 

durante o Tempo Comunidade. Replicar de acordo com as situações locais, as 

dinâmicas vividas no Tempo de Imersão. De modo que o Tempo Comunidade agora 

não é mais só atividades propostas pelos educadores, como também, mutirões, dias 

de campo, intercâmbio de experiências construídas com os estudantes. 

 

Viabilizou a construção de “Núcleos Locais de mutirões”, que se organizam a partir 

da estratégia de mutirão nas propriedades, em instituições, como escolas, 

associações, e valorizou mais a participação de egressos do curso e outras pessoas 

da comunidade. Estudantes que concluíram o curso em outubro estão mantendo a 

dinâmica de seus mutirões e se comprometem dar sequência em 2018, não por uma 

demanda do Serta, mas por iniciativa dos próprios. Desta forma, estão tendo a 

chance de reviver a experiência de 29 anos atrás, quando o grupo de 12 técnicos foi 

http://www.serta.org.br/
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executar um projeto nas comunidades de 75 dias. E ao terminar, o entusiasmo foi 

tanto que deram continuidade ao que vivenciaram no projeto e daí nasceu o Serta. 

 

 
    Foto: Produção De SAF’S na EREM Quintino Bocaiúva – Camocim de São Félix/PE. 

 

 
     Foto: Intervenção na escola Tancredo neves – Limoeiro/PE. 
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4. TEMPO COMUNIDADE 

4.1. A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SEMINÁRIOS SOBRE 

POLÍTICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR LIDERADAS PELOS 

ESTUDANTES DO CURSO  

Organizar audiências, conferências e seminários são uma atividade constante 

desenvolvida pelos educandos. Este ano, foram realizadas audiências públicas nos 

municípios de Moreno, Glória do Goitá, Palmares, Camutanga, Araçoiaba, Igarassu, 

nos territórios da Zona da Mata Norte, Mata Sul e Agreste de PE e ainda nos 

Municípios de Atalaia-AL e Itabaiana–PB, As realizações das audiências, 

conferências, pesquisas e seminários são atividades da disciplina de Políticas para 

a Agricultura Familiar ministrada pelo Professor Sandro Cipriano, sendo um dos 

objetivos das atividades verificar no orçamento dos municípios o que existe para a 

Agricultura Familiar. Educandos em seus respectivos municípios receberam a tarefa 

de procurar os responsáveis para agendar uma entrevista sobre o tema: Secretários, 

Diretores, Vereadores foram procurados pelos estudantes.  

 

O resultado da pesquisa foi apresentado em aula no período de Imersão e na 

sequência, algumas audiências públicas foram realizadas no Tempo Comunidade. 

O impacto na aprendizagem é muito forte, pois em geral, estas dimensões nem 

sequer são visibilizadas, e os estudantes passam a olhar para os seus municípios 

com um olhar mais curioso, técnico e científico, a tomar consciência da existência do 

seu território, não por conta de um conhecimento que se aprende nos livros e nas 

aulas, mas também pela descoberta pessoal. 

 

O impacto transcende o indivíduo, gestores públicos e populações passam, a saber, 

destas realidades, a partir da mobilização de estudantes, que antes, nem sequer 

eram conhecidos no município. Publicamente, passam a ver estes estudantes com 

admiração e o curso que fazem como algo original, diferente. Vários estudantes 

receberam convite para falar na Câmara dos Vereadores sobre o curso, sobre as 

tecnologias alternativas e em alguns municípios ações foram desencadeadas por 

esta iniciativa. O município de Camutanga, acaba de receber o prêmio Vasconcelos 

Sobrinho da SEMAS, por conta da iniciativa gerada durante a dinâmica de 

mobilização da audiência. 

http://www.serta.org.br/


16 

 

...28 anos formando gerações para o desenvolvimento sustentável do campo... 
 

SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA  /  CNPJ: 12.048.807/0001-83 
Campus Ibimirim - Povoado Poço da Cruz, Açude Engenheiro Francisco Saboya, s/n, Zona Rural, Ibimirim – PE.  CEP: 56.580-000 

Campus Glória do Goitá - Rodovia PE 50 – Km 14 – Campo da Sementeira, s/n, Zona Rural, Glória do Goitá – PE.  CEP: 55.620-000 
  87 3932-5008 – Fax: 81 3658 1265/1226   serta@serta.org.br 

www.serta.org.br 

 
     Foto: Audiência Pública em Camutanga. 

4.2. NÚCLEO DE INTERVENÇÃO LOCAL  

 

O Serta nasceu do exercício da estratégia de mutirão nas comunidades junto aos 

agricultores e este ano, o Curso vem estimulando seus educandos a assumirem esta 

prática. Em 2017 houve o melhor inverno dos últimos sete anos, sobretudo, nas 

regiões da mata e agreste do Estado de Pernambuco. A exemplo da Cidade de Jupi 

no Agreste Meridional, segundo relato de uns dos estudantes, nos últimos sete anos 

pela primeira vez conseguiu encher a cisterna com água da chuva. Com isso ampliou 

as práticas agroecológicas, as famílias se envolveram mais no tempo comunidade 

junto aos educandos e se animaram para experimentar as práticas em suas 

propriedades com mais ênfase. Os estudantes passaram a apresentar os registros 

aos colegas com mais entusiasmo, a convocar colegas de outras turmas e egressos 

para estas iniciativas desenvolvidas em propriedades. Com práticas coletivas no 

Tempo Comunidade, a convivência no período de Imersão transforma-se numa 

oportunidade contínua de troca de experiência, de interesse pelos resultados dos 

mutirões.  

http://www.serta.org.br/
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Foto: Mutirão realizado em Glória do Goitá/PE. 

 

 
Foto: Mutirão realizado em Timbaúba/PE. 
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Foto: Mutirão realizado pelo núcleo Recife/PE. 
 
 
 

4.3. Rede de Egressos formados pelo Serta 

A rede de Egressos nasceu com o objetivo de fortalecer e potencializar os 

Estudantes e atores formados pelo SERTA nas suas iniciativas depois de concluído 

o curso. Em 2015 no seu Planejamento Estratégico a Instituição decidiu como um 

dos Objetivos Estratégicos a continuidade desta articulação nos Territórios e regiões 

de origem dos Estudantes formados no Curso Técnico. Esta rede vem fortalecendo 

e ampliando as diversas iniciativas construídas e difundidas durante o curso, 

passando a ser extensão em suas comunidades, propriedades e nos diversos 

espaços de intervenção, no pós-curso. Assim, exercitam a sua autonomia de sujeitos 

históricos e atores sociais contribuindo com a mudança das circunstâncias do seu 

entorno. Suas iniciativas, desafios e resultados contribuem para o aperfeiçoamento 

do curso.  

http://www.serta.org.br/
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     Foto: Encontro de egressos realizado em 2017, em Natal/RN. 

 

 
    Foto: Encontro de egressos 2017, realizado no Serta – Ibimirim/PE. 
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5.  A REALIZAÇÃO DAS SEMANAS TECNOLÓGICAS DE CONVIVÊNCIA COM 

O SEMIÁRIDO.  

Desde 2011 um grupo de profissionais, liderados pelo Serta e por Professores do 

IES da Paraíba, de várias áreas do conhecimento, se reúne informalmente para 

pensar e construir tecnologias apropriadas à convivência como semiárido. São 

Engenheiros, Biólogos, Técnicos Agrícolas, Técnicos em Agroecologia, 

Eletrotécnicos, Professores, Agricultores, Estudantes de diversas áreas, Líderes 

Comunitários, Sindicalistas entre outros.  Dentre os participantes do grupo estão 

profissionais de diversas organizações e instituições de Ensino e Pesquisa como a 

UFPE, diversos campi (Santa Rita, João Pessoa, Monteiro e Patos) do IFPB, 

voluntários de outros países como Itália, França, Suíça, agricultores de outros 

estados do Nordeste, Egressos do Curso Técnico em agroecologia e estudantes 

atuais do SERTA de Glória do Goitá e Ibimirim. 

O grupo não possui formalidade, nem tampouco se obriga a participar de qualquer 

ação. A participação se dar pelo interesse e desejo de doar parte de seu 

conhecimento e de seu tempo à causa do semiárido, sobretudo, nos aspectos que 

mais afligem os povos da Caatinga. O tema principal é o desenvolvimento de 

Tecnologias que possam melhorar as condições de vida no semiárido e o 

aproveitamento das potencialidades da região na permanente busca das 

sustentabilidades: alimentar, hídrica, energética e edafológica. 

O critério de participação é aberto a qualquer pessoa e não vinculado somente a 

pessoas que detém o conhecimento acadêmico, mas a qualquer um que se disponha 

a contribuir com conhecimento acumulado durante a vida e que sirva para promover 

o bem estar e a convivência harmoniosa com a natureza e suas particularidades 

intrínsecas do semiárido. 

Não há obrigatoriedade de frequência, nem remuneração por serviços prestados, 

nem tampouco vínculo trabalhista em qualquer situação pelo trabalho realizado, ou 

mesmo, ressarcimento de custos, com logística, material utilizado, hospedagem 

alimentação entre outros. Os custos oriundos de alimentação e hospedagem durante 

os encontros são previamente acertados entre os participantes sem obrigatoriedade 

de repasse às suas organizações de origem, muito embora as instituições por caráter 

http://www.serta.org.br/
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livre possam assumir tais custos.  Dessa forma o participante assume a condição de 

“Pro bônus” na sua integralidade frente às atividades propostas.  

Como se trata de um grupo informal, e por envolver profissionais ligados à educação 

e a extensão, membros do grupo quando avaliam que é importante a participação de 

estudantes de suas instituições, convidam seus alunos na condição de estagiários 

(as). Nesse caso é necessário o ajuste com a instituição de ensino para que seja 

providenciado o termo de aceite e validação, bem como toda documentação 

necessária, obedecendo às normas em vigor e o rigoroso cumprimento da legislação. 

O grupo se reúne em torno de três a quatro vezes por ano, sempre durante uma 

semana e o ponto de encontro tem sido na sede do SERTA em Ibimirim, por oferecer 

condições de hospedagem favoráveis, por ser uma Escola Técnica, e 

geograficamente uma localização privilegiada facilitando a logística, além de já 

possuir um parque de experimentação de tecnologias que funciona como laboratório 

para todo semiárido. 

Na articulação e na comunicação os participantes se utilizam das redes sociais em 

grupos fechados para troca de informações, elaboram programas de estudos, 

contribuem com as pesquisas, promovem a divulgação de eventos e fortalecem a 

extensão e disseminação das tecnologias. 

Durante a semana tecnológica, os participantes, sobretudo, os estudantes tem a 

oportunidade de desenvolverem projetos técnicos e de Pesquisa, ampliar seus 

conhecimentos, trocar informação e intercâmbio a nível pessoal e coletivo e ampliar 

expertise para o enfrentamento do aquecimento global e transtornos ambientais 

oriundos das mudanças climáticas já perceptíveis no amplo território do polígono das 

secas. 

O SERTA reconhece esses encontros como extremamente valiosos para a formação 

dos Estudantes do Curso Técnico em Agroecologia, e considera como formação 

complementar a grade curricular do curso e para formação de profissionais 

comprometidos com as causas ambientais, técnica e produtivas. No âmbito social o 

reconhecimento vem pela possibilidade e vivência prática que os participantes 

adquirem ao doarem tempo, conhecimento e trabalho em prol da causa comum e de 

ação colaborativa. 
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No Serta, a unidade escolar de Ibimirim tem sediado os encontros das Semanas 

Tecnológicas e fomentado suas realizações, disponibilizando o espaço físico, a 

infraestrutura existente, e recursos humanos para coordenação, além de 

participação de estudantes de Glória do Goitá e Ibimirim, contando também com 

valiosa participação de egressos das duas Unidades. 

Os temas mais abordados durante as semanas Tecnológicas tem se processado em 

torno de Tecnologias para sustentabilidade hídrica, através de pesquisas e 

construção de equipamentos direcionados ao uso consciente da água, pequena 

irrigação, aquapônia, produção e uso de energias limpas, equipamentos e 

ferramentas de trabalho, plantas de importância econômicas do semiárido, 

reciclagem e reuso de materiais, artes e preservação ambiental. 

 
     Foto: Sistema de aquaponia, Serta – Ibimirim. 
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     Foto: Instalação de placa solar, Serta – Ibimirim 

 
 

 

6. CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF) DA ESCOLA 

 

O SERTA já vem praticando há alguns anos a implantação de sistemas agroflorestais 

(SAF), pois faz parte dos princípios incentivados e utilizados pela Permacultura. Em 

todos os espaços que estes estão implantados vem contribuindo muito nas 

aprendizagens dos estudantes e das visitas que vem conhecer a experiência 

SERTA. Além do aumento da compreensão da propriedade dos estudantes como 

um agroecossistema, tendo todas suas partes e atividades como um único sistema, 

onde tudo está conectado a tudo, onde o todo é mais que a soma de suas partes.  

Outro detalhe que também vem contribuindo com os resultados é o aumento da 

produção de forma lenta, mas crescente e permanente como a Permacultura ensina, 

para atender a demanda do restaurante do SERTA.  

A consolidação deste SAF vem fazendo a diferença, pois todos os estudantes do 

curso participaram de todas as etapas de implantação. O preparo da área, o plantio 

e o manejo são ações técnicas pedagógicas do curso. O último SAF implantado está 
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com 09 meses de implantação e os resultados vem aumentando a cada mês. A 

produção é diversificada onde tudo está junto e misturado, porém com todo um 

aparato de conhecimentos sobre o manejo de ecossistemas naturais. 

 
     Foto: SAF do Serta 
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     Foto: Prática de campo no SAF do Serta. 
 

 

 
     Foto: Preparo de substrato para adubação, SAF do Serta. 
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     Foto: Imagem aérea do SAF do Serta. 

 

 
Foto: Aleia de hortaliças, SAF do Serta. 
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Neste espaço técnico e pedagógico é utilizado permanentemente como área de 

debate, de discordâncias, de prática de inovação e de descobertas, elevando o 

conhecimento de todos a outros patamares. Estas aprendizagens se consolidam 

quando se percebe a quantidade de estudantes que estão implantando em suas 

propriedades e nos quintais urbanos.  

A comprovação do funcionamento desta forma de produzir em escala comercial 

ajudou muito na procura e na acreditação, pois não só se fala ou teoriza, mostra-se, 

pratica-se, maneja-se, colhe-se, beneficia-se, vende-se e consome-se. 

 

 
     Foto: Colheita do SAF do Serta. 
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    Foto: Manejo dos educandos no SAF do Serta. 

  

7.  CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

Outra iniciativa de destaque neste semestre foi a criação de espaços de 

comercialização para os estudantes que produzem no Tempo Comunidade 

comercializarem seus produtos. Estes espaços surgiram para atender a uma 

demanda dos próprios estudantes e das visitas que são muitas. Foram construídas 

bancas e cabideiros para que os estudantes pudessem expor e vender produtos os 

mais diversos, desde souvenires, brechó de roupas novas e usadas, além de 

produtos de higiene pessoal como sabonetes, Shampoo, protetor solar, livros, mel 

entre outros. Estimulando-se o empreendedorismo dos estudantes. 
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     Foto: Bancas e cabideiros. 

 

 
    Foto: Produção de salgados para comercialização 

 

http://www.serta.org.br/


30 

 

...28 anos formando gerações para o desenvolvimento sustentável do campo... 
 

SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA  /  CNPJ: 12.048.807/0001-83 
Campus Ibimirim - Povoado Poço da Cruz, Açude Engenheiro Francisco Saboya, s/n, Zona Rural, Ibimirim – PE.  CEP: 56.580-000 

Campus Glória do Goitá - Rodovia PE 50 – Km 14 – Campo da Sementeira, s/n, Zona Rural, Glória do Goitá – PE.  CEP: 55.620-000 
  87 3932-5008 – Fax: 81 3658 1265/1226   serta@serta.org.br 

www.serta.org.br 

8.  PRODUÇÃO DE NOVOS MATERIAIS TÉCNICO-DIDÁTICOS 

 

Alguns educadores vêm produzindo materiais escritos com conteúdo para ampliar 

os conhecimentos dos estudantes sobre os assuntos abordados pelas disciplinas. 

Estes produtos são livros, cartilhas, documentos, folders, entre outros. Estes 

materiais precisam agora serem editados para que as futuras turmas possam ter 

acesso.  

Também foram produzidos vários vídeos técnicos sobre os mais variados temas, 

com entrevistas, pequenos documentários, resultados de atividades. Estes materiais 

foram produzidos tanto pela equipe de comunicação do SERTA, como também pelos 

estudantes durante as aulas práticas como também durante os mutirões nas 

propriedades durante o tempo comunidade. 

 

 
     Foto: Folders do Serta. 
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     Foto: Apostilas do Serta. 

 

SEGUNDA PARTE 

1. EXPERIÊNCIA DO CURSO DE AGROECOLOGIA INSPIRANDO A 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS 

TÉCNICOS POR ALTERNÂNCIA; 

 

           Não se trata de uma ação específica da execução deste convênio, porém, revela o 

quanto a execução do convênio amplia outras possibilidades e resultados. A 

Secretaria Estadual da Bahia está implantando 13 cursos técnicos no interior em 

regime de alternância. Mesmo sendo um Estado, onde há muitas escolas de 

alternância, fez questão de procurar o Serta e a rede das “Escolas Transformadoras” 

para se inspirar. Ao longo deste segundo semestre, educadores e gestores do Serta 

viajaram a Bahia para apresentar as experiências de Pernambuco, e gestores, 

educadores e professores vieram passar uma semana de aula em Glória do Goitá, 

para ver de perto o funcionamento do curso técnico, o dia-a-dia, o tempo 

comunidade, o tempo de imersão, as avaliações, as relações entre educador e 

http://www.serta.org.br/
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educando, a formação dos educadores, a gestão da instituição. Cinco destes cursos 

já foram implantados e os demais estão se preparando. 

 

2.  AS ARTICULAÇÕES COM O GOVERNO DO ESTADO, TENDO EM VISTA A 

SUSTENTABILIDADE POLÍTICA E ECONÔMICA DO CURSO TÉCNICO. 

 

Outro ponto importante a destacar este semestre, embora não sejam ações 

conveniadas, foram os resultados das articulações estratégicas entre o Serta, 

algumas Secretarias Estaduais e a Assembleia Legislativa, que confirmam a 

legitimidade e o reconhecimento público do Curso ministrado pelo Serta. Entre estes 

estão: 

2.1. LEI 16.212 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017 

A Lei 16.212 de 30 de novembro de 2017 autoriza o Governo do Estado a ceder o 

direito de uso do Campo da Sementeira ao Serta oficialmente por cinco anos, 

podendo renovar pelo mesmo período.  

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APROVA A LOA 

 

No início de dezembro deste ano, a Alepe aprovou a LOA - Lei Orçamentária Anual, 

incluindo o Serta no PPA - Plano Plurianual do Estado de Pernambuco. Não se trata 

apenas de uma garantia para o funcionamento da Escola, mas de um caminho muito 

mais estruturado para formação de pessoas. Não necessita de recomeçar a cada 

mandato novo todas as negociações como se fosse sempre à primeira vez, para o 

Serta ter o financiamento do curso junto ao Governo do Estado, pois agora, trata-se 

da existência de um Programa criado pelo mesmo, no qual o Serta terá papel 

reconhecido na execução. Agora é política de Estado e não só de Governo. 

 

3. RENOVAÇÃO DO CURSO EM GLÓRIA DO GOITÁ POR MAIS UM 

QUINQUÊNIO. 

 

http://www.serta.org.br/
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Numa perspectiva de sustentabilidade e reconhecimento, o Curso da Unidade de 

Ensino de Glória do Goitá este semestre foi reavaliado pelo Conselho Estadual de 

Educação e Secretaria Executiva de Educação Profissional, renovando a 

autorização para ministrar o curso técnico por mais quatro anos.  Procedimento 

realizado a cada quatro anos, que traz serenidade e estímulo para as equipes que 

fazem o Serta e para os estudantes e egressos do mesmo. 

 

4.  PREMIAÇÃO DA REVISTA TRIP AO EDUCADOR ABDALAZIZ DE MOURA, 

COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO E A PARTICIPAÇÃO DO SERTA NO 

PROGRAMA “COMO SERÁ?”. 

 

Continuando esta sequência de reconhecimento, este ano no dia 23 de novembro, o 

Educador fundador do Serta e atual coordenador do Curso Técnico de Agroecologia, 

recebeu o prêmio “Trip transformadores” da revista TRIP. A cada ano, desde 2009, 

esta revista de renome nacional premia 10 personalidades que se dedicam a 

melhorar o mundo, em diversos ramos de atividade. Não é um prêmio a qual se 

concorre, se apresenta projetos e se ganha dinheiro. A revista publica reportagens 

sobre o trabalho do premiado, divulga em outros meios de comunicação, prepara um 

vídeo de 3,5 minutos e apresenta durante a premiação no auditório do Parque 

Ibirapuera, com a presença de oitocentos convidados, entre parceiros, clientes da 

revista, colaboradores do prêmio. 

 

A seleção é feita por várias equipes que buscam encontrar personalidades no país 

que esteja no perfil. Acharam o criador do Serta Abdalaziz de Moura, pelos impactos 

dos seus trabalhos na vida das pessoas, jovens, crianças, adolescentes e adultos, 

agricultores e agricultoras familiares. A partir deste prêmio, o programa “Como Será”, 

apresentado por Sandra Anneberg preparou uma reportagem para ser apresentada 

no último sábado do ano, dia 30 de dezembro de 2017, numa programação especial 

intitulada “Heróis possíveis de causas impossíveis”.  
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5 COMUNICAÇÃO DO SERTA, MATÉRIAS PUBLICADAS.  

 

Este semestre, o nível de informação nos meios de comunicação se ampliou, sempre 

associado ao Curso Técnico, financiado pelo Governo do Estado de Pernambuco, 

reconhecendo e legitimando a capacidade que o Governo de Pernambuco teve em 

viabilizar o funcionamento do curso, ao lado de tantas outras iniciativas na área da 

educação. Entre estas publicações vale salientar: 

 

 Premiação de Abdalaziz de Moura pela Revista - Prêmio do Trip 

Transformadores: 

http://www.serta.org.br/abdalaziz-de-moura-recebe-premio-do-trip-

transformadores/ 

 

  Serta recebe comitiva internacional da Rede Latino-americana de 

Competitividade Organizacional–Rilco: 

http://www.serta.org.br/serta-recebe-comitiva-internacional-da-rede-latino-

americana-de-competitividade-organizacional-rilco/ 

 

 EcoCine SERTA recebe Mostra Itinerante do filme Revolução do Jardim: 

http://www.serta.org.br/ecocine-serta-recebe-mostra-itinerante-do-filme-

revolucao-do-jardim/ 

 

 Estudos às margens do açude Poço da Cruz: 

http://www.serta.org.br/estudos-as-margens-do-acude-poco-da-cruz/ 

 

 Lançamento do livro O SER E O AGIR TRANSFORMADOR: 

https://www.facebook.com/pg/serta.org.br/photos/?tab=album&album_id=15

51696461556393 

 

 Serta realiza oficina sobre Gênero, com Alcineide Nascimento nos campi 

Glória do Goitá e Ibimirim: 

https://www.facebook.com/serta.org.br/photos/a.373043059421745.87127.3

73039642755420/1549629418429764/?type=3&theater 

http://www.serta.org.br/
http://www.serta.org.br/abdalaziz-de-moura-recebe-premio-do-trip-transformadores/
http://www.serta.org.br/abdalaziz-de-moura-recebe-premio-do-trip-transformadores/
http://www.serta.org.br/serta-recebe-comitiva-internacional-da-rede-latino-americana-de-competitividade-organizacional-rilco/
http://www.serta.org.br/serta-recebe-comitiva-internacional-da-rede-latino-americana-de-competitividade-organizacional-rilco/
http://www.serta.org.br/ecocine-serta-recebe-mostra-itinerante-do-filme-revolucao-do-jardim/
http://www.serta.org.br/ecocine-serta-recebe-mostra-itinerante-do-filme-revolucao-do-jardim/
http://www.serta.org.br/estudos-as-margens-do-acude-poco-da-cruz/
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https://www.facebook.com/serta.org.br/photos/a.373043059421745.87127.373039642755420/1549629418429764/?type=3&theater
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(Glória) 

https://www.facebook.com/serta.org.br/photos/a.373043059421745.87127.3

73039642755420/1542990162427023/?type=3&theater 

(Ibimirim) 

 

Vídeos: 

  Abdalaziz Moura, fundador do Serta, é homenageado pelo Trip 

Transformadores 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=NE0VRi_uo9o 

 

  Semana Tecnológica no Serta: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYNKuJpYNlI 

 

  Reflorestamento para recuperação de nascentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=0NpZSfwZiw8 

 

  Metodologia do PEADs como currículo de escolas do campo e da cidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=KhA5dwr5T6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serta.org.br/
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ANEXO  -  REGISTRO FOTOGRÁFICO  (CD) 
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